ההתאחדות ותפקידיה
 .1הקמת ההתאחדות
מוקמת בזאת התאחדות מאלפי הכלבים בישראל ) להלן "ההתאחדות" ( אשר תאגד את מאלפי
הכלבים בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע מאלף הכלבים.
 .2תפקידי העמותה
א.

קידום מקצוע אילוף הכלבים באמצעים ובדרכים המפורטים בתקנון זה.

ב.

שיפור יכולת מקצוע מאלף הכלבים.

 .3פעולות העמותה
א.

לקבוע מי יהיה זכאי לחברות בהתאחדות.

ב.

לייצג את חבריה בפני הרשויות ,המוסדות הממשלתיים וכל גורם אחר.

ג.

לקיים שיפוט משמעתי לחבריה.

ד.

ליזום פעולות ומפעלים למען שיפור יכולות האילוף של החברים בה.

ה.

לקיים קשרים ופעילויות עם ארגוני מאלפים ומאלפים בארץ ובעולם.
העמותה ומוסדותיה

 .4העמותה תהה אישיות משפטית נפרדת מכלל חבריה וככזו היא רשאית לכל חובה ,זכות ופעולה
משפטית.
 .5מוסדות העמותה

אלה מוסדות העמותה:
א.

יושב ראש.

ב.

הועד המרכזי.

ג.

רכז ההדרכה.

ד.

מבקר.

ה.

ועדת אתיקה ומשמעת.

ו.

גזבר.

ז.

מוסדות העמותה ייבחרו על ידי חברי העמותה מבין חבריה לתקופה של ארבע שנים
החל מאסיפת החברים הראשונה ואילך .הבחירות יהיו אישיות ,כלליות ושוות.

ח.

לכל מוסד יתקיימו בחירות נפרדות כאמור מעלה.

 .6יושב ראש העמותה
א.

יושב ראש העמותה ייבחר לתקופה של ארבע שנים.

ב.

יושב ראש העמותה יהיה המועמד שקיבל את מספר קולות הבוחרים הגבוה ביותר
באותה ההצבעה מבין כל המועמדים לתפקיד.

ג.

ממלא מקומו ימונה מתוך הועד.

הועד המרכזי
 .7הועד המרכזי הינו המוסד המבצע של העמותה והוא זה שבאחריותו לפעול להשגת מטרות
העמותה.
 .8הועד המרכזי יורכב מאלה:
א.

יושב ראש העמותה.

ב.

שלושה חברים שייבחרו בבחירות לוועד המרכזי ואשר יקבלו את מירב קולות
המצביעים מקרב חברי העמותה.

הועד יכהן מיום היבחרו בבחירות ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש .חבר ועד יוצא יכול
להיבחר לוועד החדש.
רכז ההדרכה
 .9ייבחר מבין חברי העמותה לתקופה של ארבע שנים.
 .10באחריותו ליזום ולפעול למען שיפור ומקסום הידע של חברי העמותה בתחומים הקשורים
למקצועם.

ועדת אתיקה ומשמעת
 .11ועדה זו תהה אחראית על האתיקה המקצועית הנדרשת מחבר העמותה .ועדה זו תדון במקרים
של תלונה כנגד חבר בעמותה ,הכל על שיקול דעתה ועל פי החוק ותקנון זה.
 .12הרכב הועדה כדלהלן:
א.

חברי הועד המרכזי.

ב.

ארבעה מועמדים שייבחרו מקרב החברים בעמותה בבחירות הכלליות למוסדות
העמותה.

ג.

במקרה של שוויון קולות תכריע את הכף בחירתו של יושב ראש העמותה.

מבקר העמותה
 .13ייבחר מבין חברי העמותה לתקופה של ארבע שנים .באחריותו פיקוח וביקורת כספית על כל
נכסי העמותה וכספיה.
גזבר העמותה
 .14ייבחר מבין חברי העמותה לתקופה של ארבע שנים .באחריותו ניהול כספי העמותה.
החברות בעמותה
 .15כחבר בעמותה יתקבל אדם אם נתקיימו בו אלה:
א.

הגיש בקשה לחברות ובקשתו נתקבלה.

ב.

לא הוצא מהעמותה.

תנאים להגשת בקשה
 .16גילו מעל  21שנה.
 .17עבר קורס /הכשרה מקצועית בתחום אילוף הכלבים .לחילופין במידה והמועמד עסק בתחום
אילוף הכלבים טרם הקמת הארגון עליו להוכיח ידע ורמת אילוף נאותים.
 .18ללא עבר פלילי.
 .19ישלם דמי חבר ל 12-חודשים.
 .20אדם החפץ להיות חבר עמותה יגיש לוועד בקשה בכתב בלשון זו:

"אני )שם מען ומספר זיהוי ( מבקש להיות חבר בעמותה ":התאחדות מאלפי הכלבים
בישראל" ,"ISRAEL CANINE TRAINIERS ASSOCIATION" ,מטרות העמותה ותקנונה
ידועים לי ,אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה
הכללית של העמותה".
 .21החלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד .סרב הועד לקבל את
המבקש רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית.
זכויות החברים
 .22לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה אשר ייקבעו באסיפה הכללית .לכל חבר יהיה קול אחד.
 .23להיות מפורסמים ברשימות חברי העמותה שיפורסמו.
 .24להשתתף בהשתלמויות ובהכשרות המקצועיות על פי תנאי העמותה.
 .25חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משרותיה.
 .26הועד באישור האסיפה הכללית יקבע את דמי החבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
 .27פקיעת החברות בעמותה איננה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר
ערב פקיעת חברותו ,בעד התקופה שעד לחברותו.
הזכות לבחור למוסדות העמותה
 .28חברי העמותה אשר שילמו במלואם את דמי החבר השנתיים יהיו זכאים לבחור בבחירות
למוסדות העמותה .לכל חבר יהיה קול אחד שווה בן שווים.
 .29למרות האמור מעלה ,תישלל זכות הבחירה של חבר עמותה למוסדות העמותה וכן בכל עניין
אחר העומד על סדר היום ,אם לא שילם את דמי החבר השנתיים במועדם ולא יאוחר מיום
הבחירות עצמו.
 .30במקרה של שוויון בהצבעות תתקיים הצבעה חוזרת בין שני המועמדים ו/או ההצעות שקיבלו
את המספר הגבוה ביותר של קולות בהצבעה הראשונה .במקרה של שוויון בהצבעה השנייה
תכריע את הכף קולו של יושב ראש העמותה המכהן.
 .31הבחירות יתקיימו אחת לכל ארבע שנים או על פי דרישה מיוחדת של  75%מכלל חברי
ההתאחדות לקיים אסיפה כללית מיוחדת שנושאה "בחירות לעמותה".
 .32זכות הבחירה למוסדות העמותה עומדת לכל חבר כפוף להוראות תקנון העמותה.
הזכות להיבחר למוסדות העמותה
 .33הזכות להיבחר למוסדות העמותה עומדת לכל חבר אשר שילם את דמי החבר השנתיים במלואם.

 .34חבר המבקש להגיש את מועמדותו יגיש בקשה למועמדות לוועד המרכזי עד  45יום לפני
הבחירות.
 .35הועד המרכזי יפרסם את רשימת המועמדים לכל חברי ההתאחדות עד  14יום לפני הבחירות.
הפסקת חברות
 .36הפסקת חברותו של אדם בעמותה תהה באחת מאלה:
א.

מותו של חבר.

ב.

הוצאה מהעמותה על פי החלטת הועד המרכזי.

ג.

פרישה מרצון בהודעה מראש ובכתב של החבר עצמו.

ד.

החבר הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

 .37אי תשלום דמי חבר במועדם הינה עילה להוצאת חבר מהעמותה אולם בכל מקרה לא תהווה
סיבה זו עילה להוצאה אוטומטית.
 .38להדגיש כי בכל מקרה בו עומדת על הפרק חברותו של חבר בעמותה ,לא יוצא חבר מהעמותה
אלא לאחר שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו.
 .39הזמנה ,דרישה להסברים וכל הודעה אחרת של העמותה לחבר שמועמד להוצאה יועברו לו
בכתב ויימסרו ביד ו/או בדואר רגיל לכתובתו הרשומה בפנקסי העמותה .המועד להמצאת
ההודעה יהיה  30יום לפחות בטרם הדיון בעינינו.
האסיפה הכללית
מועד
 .40יומה שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית יקבע בידי הועד.
הזמנה
 .41אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותכלול יום
שעה מקום וסדר יום לאסיפה.
 .42האסיפה כללית לא תיפתח אלא אם נכחו לפחות רבע ) ( 25%ממספר חברי העמותה .מנין זה
יהיה נוכח בפתיחת האסיפה והיא רשאית להמשיך בדיוניה והחלטותיה אף אם פחת מספר
הנוכחים בה.
 .43בכל אסיפה ינוהל על ידי אחד מחברי הוועד פרוטוקול בכתב.
זכות הייצוג

 .44הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה
ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
שינוי התקנון
 .45שינוי בתקנון העמותה צריך שיוכרע במהלך האסיפה הכללית.
 .46כל שינוי בתקנון עמותה ייקבע ברוב קולות ובלבד שמנין המצביעים באסיפה יעלה על חמישים
אחוז מכלל החברים בפועל.
נכסי העמותה
 .47נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה .חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה
שהיא בין חבריה אסורה בהחלט.
 .48במקרה של פרוק ,לאחר שנפרעו חובותיה במלואם ונשארו נכסים יועבר רכוש העמותה לידי
מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  (2)9לפקודת מס ההכנסה ולא יחולק בין חבריה.
סיווג מקצועי של חברי העמותה
 .49העמותה תדאג לפרסם את רשימת חבריה בכל דרך שתמצא לנכון.
 .50חברי ההתאחדות ידורגו על פי כישוריהם והשכלתם המקצועיים והכל על פי החלוקה הבאה:
א.

מאלף אומן

 (1חבר העמותה יזכה לתואר "מאלף אומן" לאחר שיעמוד בתנאים הבאים:
 (2פועל כמאלף כלבים פעיל מזה  15שנים לפחות.
 (3מזמן היותו מאלף בכיר הכשיר תחת הנחייתו ו/או בעצמו  200כלבים לפחות.
 (4מזמן היותו מאלף בכיר עבר קורסים והשתלמויות במוסד מוכר בתחום האילוף בהיקף של 40
שעות לפחות.
 (5פעל כמאלף בכיר או עונה על התנאים הקבועים למאלף בכיר לפחות  5שנים.
 (6העביר התמחות מעשית ל 10-מאלפי כלבים לפחות.
ב.

מאלף בכיר

 (1פועל כמאלף כלבים פעיל  10שנים לפחות.
 (2אילף בעצמו  600כלבים.
 (3מעבר לקורס הבסיסי עבר קורסים והשתלמויות במוסד מוכר בתחום האילוף בהיקף של 30
שעות לפחות.
ג .מאלף כלבים מתקדם
 (1עובד כמאלף כלבים פעיל לפחות שנתיים.
 (2אילף בעצמו  300כלבים לפחות.
 (3מיום סיום הקורס הבסיסי עברו שנתיים לפחות.
ד .מאלף כלבים
 (1מי שעבר בהצלחה קורס מאלפי כלבים.
 (2עבר בהצלחה התמחות מעשית בהיקף של  100שעות.
 (3התנסה בעבודת אילוף של  20כלבים תחת פיקוח של מאלף בכיר.
 (4עובד כמאלף כלבים פעיל.
ועדת חריגים
 .1תורכב מיושב ראש העמותה הועד המרכזי ורכז ההדרכה.
 .2תפקידי הועדה נקובים להלן:
 .3לאשר הצטרפות לעמותה ו/או שינויי סיווג מקצועי של מועמד להצטרפות שהוכיח כי עבד
כמאלף כלבים פעיל טרם הקמת העמותה .מועמד שכזה ,אם יוחלט על קבלתו ,יסווג על פי נתוני
הכשרתו ופעילותו עד ליום רישומו כחבר בפועל והכל במסגרת הסיווגית של חברי העמותה.
 .4לקיים דיון ולתת החלטה בבקשה ו/או או ערעור על החלטותיה שהוגשו על ידי מי שרואה עצמו
נפגע כתוצאה מסיווג זה ו/או המבקש לקבל סיווג אחר מזה שנקבע לו.
 .5הדיון בבקשות לוועדה יתקיים תוך  60יום מיום הגשת הבקשה.
 .6תוצאות הדיון יפורסמו תוך  45יום מסיום הדיונים בבקשה.
אתיקה מקצועית
 .52חבר העמותה ישמור על כבוד מקצוע אילוף הכלבים וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד
המקצוע.

 .53חבר העמותה יפעל לטובת לקוחותיו האנושיים וכן לטובת הכלב אותו הוא מלווה בתהליך
האילוף בנאמנות ובמסירות תוך שמירה על בריאותו ונפשו של הכלב.
 .54חבר העמותה ימנע מלהשמיץ כל חבר העמותה אחר בכלל וכל עוסק בתחום האילוף בפרט.
 .55חבר העמותה יאלף את הכלב בכל שיטה שימצא לנכון ובתנאי שיש לו את הידע ,הניסיון
והכישורים המתאימים.
 .56חבר העמותה מחויב להגיע ללקוחותיו בלבוש והופעה הולמים את כבוד המקצוע.
 .57חבר העמותה מתחייב להיות ישר והוגן כלפי לקוחותיו האנושיים ולהשלים ככל האפשר את
המלאכה שלשמה נשכר.

סמכויות העמותה
 .58לשם השגת מטרות העמותה כמפורט בתקנון זה ,זכותה ,ולכן היא רשאית לבצע את הפעולות
כדלקמן:
 .1להשיג הלוואות מחברים או מאחרים כולל מחברות ,מוסדות כספיים ,בנקים ומוסדות ממשלתיים
וציבוריים להבטיח את תשלומם בצורה נאותה באותה הצורה ובאותם תנאים אשר ימצאו ראויים
ונכונים על ידי כלל רוב חברי הועד והכל בכפוף "לכללי הניהול התקין".
 .2לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית את נכסי החוג הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם כולם או
מקצתם וכן לתת ערבויות מכל המינים ומכל הסוגים בכל צורה שהיא בשביל העמותה ,חבריה
ושאינם חברים בה לפי שיקול דעתו הבלעדי של העמותה לפרוע הלוואות הנ"ל ולשחרר את כל
השעבודים והמשכנתאות הנ"ל.
 .3להשיג ולקבל תשלומים שונים בין תשלומים חודשיים ושנתיים ,וכן לקבל תרומות והענקת
קצובות ,עיזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריה או מאחרים בין בארץ ובין שבחו"ל,
כולל גוף או מוסד פרטי ,מוניציפאלי ,ממשלתי או ציבורי ,ולהשתמש בכספים אלו בשלמותם או
בחלקם בכל צורה שהיא לקידום מטרות העמותה.
 .4להוציא ,לחתום ,למשוך ,להסב ,לערוב ,להעביר ,לנכות ולמסור לגוביינא או לניכיון ולתת כל
מיני שטרות שטרי חוב וחליפים ,המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג שהוא.
 .5לעודד ניהול מיזמים מכל סוג שהוא הקשורים בנושא הכלבנות כגון קייטנות ,תערוכות,
השתלמויות וימי עיון.
 .6לבטח את רכוש העמותה ,נכסיה ומעליה בשלמותם או בחלקם נגד כל נזק ,הפסד ,מיכון ,אבדות
והתחייבויות מכל סוג שהוא העלולים לפגוע בעמותה ברכושה ובחבריה.

 .7להתקשר בחוזים ובהסכמים מכל סוג שהוא עם כל אדם גוף או מוסד כולל רשות מוניציפאלית,
ממשלתית וציבורית ,להתנות בהם כל תנאי לפי ראות עיניו של הועד המרכזי למען ביצוע או
קידום מטרות העמותה.
 .8העמותה רשאית וזכאית לגבות דמי השתתפות מאנשים שייקחו חלק בקורסים למיניהם ו/או מכל
אדם הזקוק לשרותיה והנהנה משירותים אלו ,זאת בתנאי שהתשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי
הוצאות והחזקתו של העמותה וישמשו את מטרותיה.
 .9העמותה תהה זכאית ורשאית לגבות כל תשלום דמי נסיעה וכ"ו תמורת השתתפות במופעים
ובתצוגות הרצאות ואירועים למיניהם ובתנאי כי התשלומים יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות
ואחזקת העמותה ומטרותיה.
 .10למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל דרכי התנהלות העמותה תהה זו כפופה לכללי הניהול התקין
הנהוגים בעמותות כדוגמתה.
 .59בכל הנוגע לעניינים אשר לא הוסדרו במפורש בתקנון זה יחולו הוראות התקנון המצוי בשינויים
המחייבים.

